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1. Decyzja o reaktywacji wydziałowego periodyku naukowego Wydziału Prawa  
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego po okresie przerwy w jego ukazywaniu 
się spowodowanej względami finansowymi została podjęta uchwałą Rady Wy-
działu z dnia 23 września 1996 r. Postanowiono, że wydawnictwo będzie finan-
sowane z dochodów własnych Wydziału oraz powołano dwuosobowe kolegium 
redakcyjne. Propozycja prof. Kazimierza Kruczalaka, aby funkcję przewodniczą-
cego kolegium powierzyć prof. Andrzejowi Szmytowi upadła, kiedy sam zainte-
resowany odmówił wyrażenia zgody na kandydowanie, wyjaśniając, że trudno 
mu będzie pogodzić obowiązki redakcyjne z właśnie objętą funkcją dziekana 
wydziału1. W rezultacie prof. A. Szmyt zgłosił kandydaturę prof. K. Kruczalaka 
jako pierwszego przewodniczącego kolegium redakcyjnego nowego periodyku 
naukowego. Rada Wydziału podjęła decyzję jednogłośnie. Funkcję sekretarza 
kolegium powierzono prof. Janinie Ciechanowicz, również jednogłośnie2. Już na 
kolejnym posiedzeniu Rady Wydziału, 21 października 1996 r., kolegium zapre-
zentowało wyniki swych prac. Po pierwsze, zaproponowano, aby periodyk nosił 
nowy tytuł: „Gdańskie Studia Prawnicze”, będący wyrazem związków z miej-
scowym środowiskiem prawniczym. Propozycję przyjęto jednogłośnie. Kole-
gium przedstawiło także opracowaną przez siebie koncepcję pisma: będą uka-
zywać się przynajmniej 2 numery (tomy) w roku; w miarę możliwości – każde 
wydanie będzie poświęcone odmiennej tematyce czy gałęzi prawa. Do nadsy-
łania artykułów będą zapraszani zarówno autorzy miejscowi, jak i zewnętrzni. 
Na wniosek prof. Mariana Cieślaka, wieloletniego opiekuna gdańskich prawni-
czych periodyków naukowych, postanowiono, że w jednym numerze z każde-
go roku zostanie opublikowana kronika bieżących wydarzeń z życia wydziału. 

* mwiszowaty@konstytuty.pl
1 Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji UG w dniu 23 września 2002 r. (pkt 5 
porządku obrad), s. 5.
2 Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji UG w dniu 23 września 1996 r. (pkt 8 
porządku obrad), s. 9–10.
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Ustalono także tematykę dwóch pierwszych tomów. Pierwszy miał być związany  
z historią Gdańska z okazji przypadającej w 1997 r. rocznicy 1000-lecia miasta, 
drugi – miał dotyczyć zagadnień prawa Unii Europejskiej3.

2. Do tej pory ukazało się 38 tomów „Gdańskich Studiów Prawniczych” (łącznie  
z niniejszym). Łączna objętość tomów opublikowanych w momencie składania 
niniejszego opracowania do druku (I–XXXVI) wyniosła 17660 stron. Opubliko-
wano 1130 artykułów naukowych. 29% z nich napisali autorzy spoza Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród nich znaleźli się w prze-
ważającej większości badacze – pracownicy naukowi reprezentujący uczelnie 
z całego kraju, ale także prawnicy-praktycy: sędziowie, adwokaci, radcy praw-
ni, funkcjonariusze państwowi. Wśród badaczy znalazło się 14 autorów zagra-
nicznych, przedstawicieli doktryny austriackiej, litewskiej, niemieckiej i rosyj-
skiej. Zdecydowana większość – 1116 artykułów – ukazała się w języku polskim. 
14 – w  językach obcych: języku angielskim (8), języku niemieckim (5) i języku 
rosyjskim (1).

Od samego początku po dzień dzisiejszy pismo jest otwarte na opracowa-
nia autorów znajdujących się na różnych etapach swojej naukowej kariery – od 
przygotowujących rozprawę doktorską magistrów, w tym doktorantów, przez 
doktorów po samodzielnych pracowników naukowych – doktorów habilitowa-
nych i profesorów tytularnych. Panuje ogólna, kurtuazyjna zasada, że kolegium 
redakcyjne nie ingeruje w listę autorów zapraszanych do opracowania tekstów 
w danym tomie, co jest suwerennym prawem redaktora naukowego. Redak-
torów zachęcano zawsze jedynie do tego, aby nie zamykali łamów pisma dla 
młodszych naukowców i byli szczególnie otwarci na autorów spoza wydziału, 
aby nadać pismu ogólnopolski, otwarty i w pełni naukowy charakter. Wszyscy 
redaktorzy naukowi dokładali starań, aby spełnić te prośby. Szczególne regu-
ły doboru autorów dotyczą ksiąg pamiątkowych i jubileuszowych dedykowa-
nych zasłużonym pracownikom wydziału, kiedy udostępnia się łamy uczniom  
i przyjaciołom jubilata.

Ogółem w latach 1997–2017 ukazało się 12 ksiąg jubileuszowych i pamiątko-
wych dedykowanych zasłużonym pracownikom (profesorom) Wydziału. Część 
z nich miała charakter monograficzny, zgodny z zainteresowaniami naukowymi 
jubilata, inne stanowiły szeroki i różnorodny pod względem tematycznym ze-
staw. 6 tomów (łącznie z niniejszym) miało charakter rocznicowy i wiązało się 
z kolejnymi jubileuszami Wydziału Prawa i Administracji UG, poczynając od 
30-lecia. Pozostałe tomy miały już charakter monograficzny, chociaż i wśród nich 
odnajdziemy krótkie działy „Varia”. Ogólna analiza tematyczna tomów mono-
graficznych dowodzi, że przeważały wśród nich tomy dotyczące tematyki prawa 
karnego, prawa pracy oraz filozofii i teorii państwa i prawa. Szczegółowa anali-
za tematyczna wszystkich artykułów naukowych opublikowanych w opisanym 

3 Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji UG w dniu 21 października 1996 r. 
(pkt 5 porządku obrad), s. 8–10.
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okresie pokazuje interesujące dane. Pierwsze pięć miejsc pod względem liczby 
artykułów zajmują następujące dyscypliny: 1. prawo konstytucyjne (183 artyku-
ły), 2. prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (101 artykułów), 3. prawo cywilne 
(99 artykułów) 4. prawo karne (95 artykułów), 5. filozofia i teoria państwa i prawa 
(92 artykuły). Warto podkreślić, że autorami artykułów z poszczególnych dzie-
dzin nie są tylko pracownicy odpowiednich katedr i zakładów. Na podane wy-
niki złożyły się również opracowania zaproszonych gości oraz artykuły specjali-
stów z innych dziedzin, którzy zdecydowali się, aby – jak widać z powodzeniem 
– spróbować swoich sił w nieco innej niż ich główna dyscyplina nauk prawnych, 
np. z uwagi na osobę jubilata, któremu dedykowali swój tekst lub na własne, 
szerokie zainteresowania i wiedzę naukową. Dalsze pozycje prezentuje poniższy 

wykres:
3. Skład kolegium redakcyjnego GSP w minionym 20-leciu był stabilny. Do 

zmian personalnych doszło tylko dwukrotnie, zawsze z ważnej przyczyny. 
W 2002 r. z powodu śmierci przewodniczącego kolegium, prof. Kazimierza Kru-
czalaka, zastąpił go prof. Andrzej Szmyt pełniący swoją funkcję do dnia dzisiej-

Ryc. 1. Tematyka artykułów naukowych z podziałem na dziedziny nauk prawnych (tomy 
I–XXXVII)
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szego. Wówczas doszło również do zmiany na stanowisku sekretarza kolegium. 
Dr Emilia Wieczorek zastąpiła prof. Janinę Ciechanowicz-McLean. Od 1 sierp-
nia 2009 r. funkcję sekretarza kolegium redakcyjnego powierzono Marcinowi M. 
Wiszowatemu (piszącemu te słowa), w związku z rozwiązaniem stosunku pra-
cy z poprzednim sekretarzem. Najważniejszym zadaniem, jakie otrzymał nowy 
sekretarz było przywrócenie pismu punktacji ministerialnej, którą GSP utraciło 
w 2008 r. z powodów formalnych, a także w miarę możliwości jej stopniowe pod-
wyższanie. Na podstawie analizy kolejnych wytycznych ministerialnych dotyczą-
cych kryteriów wyceny punktowej czasopism sekretarz wdrożył działania pole-
gające na stworzeniu strony internetowej czasopisma zawierającej informacje na 
temat jego redakcji, zawartości, informacje dla autorów, a z czasem pełne teksty 
artykułów dostępnych on-line (w tym celu podjęto zakończone sukcesem dzia-
łania zmierzające do odzyskania przekazanych podmiotom zewnętrznym praw 
do powielania tekstów w przestrzeni internetowej). Ponadto spowodował, że do 
artykułów zaczęto dołączać ich abstrakty w języku obcym (od 2011 r.), odtąd pu-
blikowane również na stronie internetowej, a od 2015 r. – adresy e-mail autorów 
oraz na stałe (wcześniej zdarzało się to sporadycznie) – dwujęzyczny spis treści. 
Wreszcie – doszło do umieszczenia periodyku w bazach naukowych (ERIH PLUS 
i Copernicus). Należy dodać, że w swoich działaniach sekretarz mógł zawsze li-
czyć na pełne zrozumienia przewodniczącego kolegium, bez którego wsparcia 
nie udałoby się wdrożyć tych wszystkich zmian. Sukces widać w rosnącej punk-
tacji „Gdańskich Studiów Prawniczych” wynoszącej w kolejnych latach 4, 5, 6, 
a od 2015 r. – 7 punktów. Niestety, w świetle wymogów ministerialnych, bez 
koniecznych dalszych zmian ta punktacja może być zagrożona. W pierwszym 
rzędzie należałoby rozważyć zwiększenie częstotliwości ukazywania się pisma 
z półrocznika na kwartalnik. Byłoby to możliwe do pogodzenia z dotychczasową 
formułą tomów monograficznych, ksiąg rocznicowych, jubileuszowych i pamiąt-
kowych poprzez umożliwienie publikowania artykułów na różnorodne tematy, 
np. w postaci dwóch dodatkowych tomów rocznie w formie Variae i ewentualnie 
w tzw. pierwotnej wersji elektronicznej. Te dodatkowe wydania nie wymagały-
by już osobnego redaktora merytorycznego, ściśle współpracującego z kolegium 
redakcyjnym, jak w przypadku tomów monograficznych. Czas i efekt obecnych 
reform systemu szkolnictwa wyższego (w tym jego finansowania) pokażą, czy 
będzie to możliwe i czy wydział podejmie się tego wyzwania. Drugim celem jest 
zwiększenie udziału autorów zewnętrznych, który o ile średnio prezentuje po-
ziom dostateczny, to w ramach niektórych tomów, w świetle współczesnych stan-
dardów zachodnich baz naukowych – wymaga zwiększenia.

4. Pierwszy tom „Gdańskich Studiów Prawniczych” (GSP) ukazał się w dru-
giej połowie 1997 r. i zgodnie z zapowiedzią dotyczył w całości tematyki gdań-
skiej. Okładkę zaprojektował Andrzej Taranek. Jej forma pozostaje od początku 
niezmieniona. Zawiera oprócz tytułu stylizowany kartusz z herbem Gdańska 
oraz poprzeczny, jednokolorowy, odróżniający się pas z numerem kolejnym 
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tomu i rokiem wydania. Kolor pasa co roku ulega zmianie. W 131-stronicowym 
tomie I znalazło się 9 prawniczych artykułów naukowych z różnych dziedzin na-
wiązujących do historii Gdańska oraz krótkie relacje z wydarzeń z życia Wydzia-
łu i studentów. Wśród nich po latach przykuwa uwagę sprawozdanie prof. An-
drzeja Pułły ze stanu prac projektowo-budowlanych pierwszej własnej siedziby 
Wydziału Prawa i Administracji, która miała być pierwszym budynkiem nowego 
kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku-Oliwie oraz relacja z debaty nad 
pierwszą po II wojnie światowej pełną, demokratyczną konstytucją Rzeczypo-
spolitej Polskiej uchwaloną w kwietniu 1997 r. Niestety, nie udało się uniknąć 
smutnych akcentów. Wydania pierwszego tomu pisma nie doczekał prof. dr hab. 
Wacław Dawidowicz, który odszedł 12 czerwca 1997 r. Jego pamięci poświęcono 
specjalną notę.

Tom II GSP, który ukazał się w 1998 r., zapoczątkował tradycję wyznaczania 
odrębnych redaktorów tomów czuwających nad doborem autorów i kształtem 
naukowym całości. Każdy tom będzie miał odtąd również swój podtytuł charak-
teryzujący poruszaną w nim tematykę. Redaktorem tomu poświęconego „Wy-
branym zagadnieniom prawa Unii Europejskiej” była prof. J. Ciechanowicz. Ob-
jętość tomu wzrosła do 192 stron, a liczba artykułów w numerze – do 13. Pomimo 
jednolitej tematyki ogólnej tomu autorzy poszczególnych opracowań reprezen-
towali różne dziedziny nauki prawa, co także stanie się jedną z reguł „Gdańskich 
Studiów Prawniczych”. W tomie II odnaleźć można artykuły specjalistów z dzie-
dziny prawa europejskiego, międzynarodowego, handlowego, ochrony środo-
wiska, morskiego czy finansowego.

Ryc. 2. Udział artykułów autorów spoza WPiA UG w ogólnej liczbie artykułów 
(tomy I–XXXVII)
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W tomach III (1998 r.) i IV (1999 r.) utrzymano dotychczasowe zasady. Każdy 
z nich miał, określony w podtytule, temat przewodni – odpowiednio: „Wybrane 
zagadnienia nowej konstytucji” i „Wybrane problemy prawa karnego”. Pomimo 
monograficznego charakteru tematycznego udało się zachować i utrwalić opisa-
ną zasadę multidyscyplinarności. W tomie karnistycznym (IV), obok opracowań 
dotyczących dogmatyki polskiego prawa karnego, znalazły się także artykuły 
z dziedziny prawa europejskiego czy międzynarodowego dotyczące zagadnień 
karnych. Tom III stanowił odpowiedź na jakże aktualne zapotrzebowanie na 
opracowania naukowe dotyczące nowej, a jednocześnie pierwszej po II wojnie 
światowej pełnej i demokratycznej polskiej ustawy zasadniczej. Jak stwierdził we 
wstępie redaktor tomu prof. Andrzej Szmyt, „wejście w życie nowej Konstytucji 
RP nakłada na naukę prawa, zwłaszcza prawa konstytucyjnego, pilny obowiązek 
badań tego aktu. Tak też należy rozumieć opracowania zawarte w niniejszym 
tomie (…)”. Ciekawym zabiegiem zastosowanym w tomie było uporządkowanie 
artykułów w kolejności odpowiadającej systematyce konstytucji RP.

Tom V „Gdańskich Studiów Prawniczych” z 1999 r. to pierwsza w historii pi-
sma księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej. Wyróżniony w ten tra-
dycyjny sposób został wówczas prof. Kazimierz Kruczalak, wybitny specjalista 
z dziedziny prawa prywatnego, a w szczególności prawa handlowego, kierownik 
Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego. Zgodnie 
z zasadami, tom otwierał biogram profesora oraz wykaz jego dorobku naukowe-
go, a na frontispisie umieszczono wklejkę ze zdjęciem patrona tomu. Nowością, 
która dopiero po latach zagości na stałe na łamach pisma był wielojęzyczny spis 
treści oraz sporządzone w językach obcych (angielskim lub niemieckim) abstrak-
ty poszczególnych artykułów. Tom V był najobszerniejszym w ówczesnej historii 
GSP i liczył 521 stron. W gronie 34 autorów znaleźli się przedstawiciele polskiej 
i zagranicznej nauki prawa. Polscy autorzy reprezentowali większość ośrodków 
akademickich, w zdecydowanej przewadze spoza Uniwersytetu Gdańskiego. Po 
tomie VI (pod red. prof. Urszuli Jackowiak), poświęconym „Wybranym zagadnie-
niom prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, w typowej formie i objętości (11 
artykułów, 160 stron), w 2000 r. ukazał się noszący numer VII – pierwszy w hi-
storii pisma tom jubileuszowy z okazji 30-lecia Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego. Cechą charakterystyczną tomów jubileuszowych 
GSP, poza obowiązkowym elementem w postaci zbiorczej kroniki wydarzeń 
z dziejów wydziału, jest po pierwsze fakt, że składają się nań artykuły wyłącznie 
pracowników Wydziału, po drugie – znacznie rozszerzone ramy objętościowe. 
W przypadku tomu upamiętniającego 30-lecie WPiA UG padł kolejny rekord: 
na 713 stronach pomieszczono 52 artykuły naukowe autorów reprezentujących 
wszystkie katedry i zakłady oraz dyscypliny naukowe wykładane na Wydziale. 
Jak się miało później okazać, tom VII dał początek tendencji do wydawania to-
mów o znacznie rozbudowanej objętości w porównaniu z dotychczasową prak-
tyką w tej dziedzinie. Tomy liczące mniej niż 200 stron odeszły do historii. Tylko 



 „Gdańskie Studia Prawnicze” (1996–2017) 37

dwukrotnie w przyszłości objętość miała wynieść mniej niż 300 stron, zazwyczaj 
przekraczając 450–500 stron.

Tom VIII i IX ukazały się po rocznej przerwie, dopiero w 2002 r. Tom VIII pod 
redakcją prof. Eugenusza Bojanowskiego („Wybrane problemy funkcjonowania 
samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej po reformie”) stanowił 
podsumowanie reformy samorządu terytorialnego z 1998 r. przeprowadzonej 
pod rządami nowej konstytucji RP, kiedy charakter jednostek samorządu uzy-
skały obok gminy także powiat i województwo. Wśród autorów 11 artykułów 
przeważają badacze zagadnień współczesnego samorządu terytorialnego, nie za-
brakło także refleksji historycznej zarówno z zakresu polskiej jak i powszechnej 
historii ustroju, oraz tekstów dotyczących prawa administracyjnego czy konsty-
tucyjnego. Od tomu VIII przy nazwisku autora artykułu zaczęto podawać jego 
afiliację naukową (praktyka ta w kilku tomach zarzucona, zawsze później po-
wracała, by przetrwać po dziś dzień). Tom IX to kolejna, druga w krótkiej historii 
pisma księga jubileuszowa, tym razem dedykowana prof. Tomaszowi Langerowi 
z okazji 40-lecia pracy zawodowej i 30-lecia kierowania zespołową Katedrą Teorii 
Państwa i Prawa WPiA UG. Tom pod redakcją prof. Jolanty Jabłońskiej-Boncy i dra 
Jerzego Guścia nosił podtytuł „Problemy bezpieczeństwa prawnego z perspek-
tywy teorii i filozofii prawa”, został podzielony na pięć działów tematycznych, 
w których znalazły się ogółem 22 artykuły naukowe: „Bezpieczeństwo prawne 
i poczucie bezpieczeństwa a działanie prawa” (7 artykułów), „Bezpieczeństwo 
prawne a zagadnienia interpretacji prawniczej” (3), „Z problematyki praw pod-
miotowych i koncepcji praw człowieka” (4), „Zagadnienia aksjologiczne” (6) oraz 
„Bezpieczeństwo prawne a działania polityczne władzy publicznej” (2). Autorami 
większości artykułów byli naukowcy spoza wydziału.

Tom X z 2003 r., pod redakcją prof. Tomasza Sokołowskiego i dr. Krzysztofa 
Czuba, to pierwszy tom GSP w całości poświęcony „Wybranym zagadnieniom 
prawa cywilnego”. Złożyło się na niego 7 artykułów naukowych autorstwa pra-
cowników Wydziału, a także nota pośmiertna in memoriam prof. Kazimierza Kru-

Ryc. 3. Objętość poszczególnych tomów w stronach
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czalaka, zmarłego w 2002 r. W jego osobie „Gdańskie Studia Prawnicze” utraciły 
przewodniczącego kolegium redakcyjnego. Jego następcą został prof. Andrzej 
Szmyt, który od edycji tomu X pełni nieprzerwanie funkcję przewodniczącego 
kolegium. W ten sposób symbolicznie uczyniono zadość woli zmarłego, który 
w 1996 r. wskazał prof. A. Szmyta jako kandydata na pierwszego przewodni-
czącego kolegium. Zainteresowany odmówił wówczas, tłumacząc się obowiąz-
kami związanymi z właśnie objętą funkcją dziekana Wydziału. Obecnie, wobec 
zakończenia drugiej kadencji dziekańskiej i przekazania obowiązków następcy, 
prof. Szmyt wyraził zgodę na kandydowanie. Rada Wydziału podjęła uchwałę 
o powołaniu nowego Przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego jednogłośnie4. 
Jednocześnie, jak już wspomniano, dokonano zmiany na stanowisku Sekretarza 
Kolegium. Funkcję tę powierzono dr Emilii Wieczorek z Katedry Prawa Handlo-
wego, która zastąpiła prof. Janinę Ciechanowicz-McLean. 

Tom XI (2003) to trzecia księga pamiątkowa, tym razem ofiarowana prof. Jano-
wi Grajewskiemu. Tom pod redakcją prof. Michała Płachty nosił podtytuł „Aktu-
alne problemy prawa i procesu karnego”, nawiązując do specjalności naukowej 
wybitnego karnisty. Zestaw 35 artykułów naukowych podzielono na 4 działy: 
„Prawo karne materialne” (4), „Prawo karne procesowe” (23), „Odpowiedzialność 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (3) i „Varia” (5). 
W ostatnim dziale znalazły się publikacje z pogranicza prawa karnego i prawa 
konstytucyjnego, finansowego oraz filozofii prawa. Tom otwiera krótki biogram 
i wykaz dorobku naukowego Profesora, a zamyka bieżąca informacja o Wydziale 
za lata 2000–2003 (od kwietnia do kwietnia), autorstwa przewodniczącego kole-
gium redakcyjnego A. Szmyta, który przywrócił ten istniejący od początku GSP 
zwyczaj i odtąd opracowuje corocznie kolejne odcinki kroniki. 

Tom XII (2004 r.) pod redakcją prof. Andrzeja Szmyta jest drugim z kolei to-
mem GSP poświęconym zagadnieniom prawa konstytucyjnego. Podtytuł „Mi-
scellanea konstytucyjne” sugerował szeroki zakres tematyczny tomu, który 
w przeciwieństwie do swojego tematycznego poprzednika nie ograniczał się do 
zagadnień związanych z konstytucją z 1997 r. W gronie autorów 23 artykułów 
z dziedziny prawa konstytucyjnego lub z jego pogranicza znalazło się 9 przedsta-
wicieli ośrodków akademickich z całego kraju.

Tom XIII (2005 r.) pod redakcją prof. Jerzego Zajadły otrzymał podtytuł „Prawa 
człowieka: wczoraj–dziś–jutro”. To kolejny tom, któremu ze względu na złożoność  
i różnorodność poruszanej tematyki nadano systematykę szczegółową. 35 arty-
kułów (nie licząc otwierającego wydanie opracowania noszącego taki sam tytuł 
jak cały tom, autorstwa jego redaktora naukowego) podzielono na 5 działów: 
„Zagadnienia ogólne i teoria praw człowieka” (8), „Prawa człowieka w funkcjo-
nowaniu demokratycznego społeczeństwa” (13), „Dochodzenie roszczeń w dzie-
dzinie praw człowieka” (4), „Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych” (5) 

4 Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji UG w dniu 23 września 2002 r. (pkt 5 porządku 
obrad), s. 5.
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i „Socjalny wymiar praw człowieka” (5). Główne zagadnienie tematyczne tomu 
zostało zaprezentowane przez przedstawicieli różnorodnych dziedzin nauki pra-
wa: filozofii i teorii prawa, prawa administracyjnego, finansowego, karnego, kon-
stytucyjnego, międzynarodowego, pracy, historii powszechnej prawa i doktryn 
polityczno-prawnych. 

W roku 2005 padł rekord, którego odtąd nie pobito. Tom XIV GSP (2005 r.), 
drugi w historii okolicznościowy tom poświęcony kolejnej, tym razem 35. rocz-
nicy powstania Wydziału Prawa i Administracji UG liczył aż 1236 stron. Zgodnie 
z tradycją, na tom złożyły się wyłącznie teksty autorstwa pracowników Wydziału 
poprzedzone słowem wstępnym napisanym przez dziekana. Wydanie zamykał, 
również tradycyjnie, wyjątkowo odpowiedni dla tomu rocznicowego kolejny 
odcinek kroniki wydarzeń z życia Wydziału (autorstwa A. Szmyta) oraz nowość 
– zbiorczy zestaw biogramów zmarłych samodzielnych pracowników nauki Wy-
działu Prawa i Administracji UG (autorstwa prof. T. Maciejewskiego). Poza opi-
sanymi tekstami, na numer złożyły się aż 82 artykuły naukowe. W celu większej 
przejrzystości poruszonej tematyki i ułatwienia czytelnikom odnalezienia intere-
sującej ich materii zastosowano systematyką tomu opartą na przyporządkowa-
niu autorów do macierzystych katedr i zakładów.

Z powodu opóźnienia w 2006 r. opublikowano tylko jeden tom (XV), pierwszy 
poświęcony w całości „Studiom z historii ustroju i prawa”. Redaktorem nauko-
wym tomu był prof. Tadeusz Maciejewski. Jest to kolejne wydanie GSP, w którym 
ze względu na różnorodność kontekstów i aspektów badań z tytułowej dziedzi-
ny nauk historyczno-prawnych postanowiono wprowadzić systematykę we-
wnętrzną. 32 artykuły naukowe rozdzielono na 4 działy: „Historia konstytucjo-
nalizmu” (3), „Historia prawa” (10), „Historia ustroju i prawa Polski współczesnej 
(II Rzeczpospolita, Polska Rzeczpospolita Ludowa, III Rzeczpospolita) oraz ziem 
byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego” (12) oraz „Historia myśli polityczno-

Ryc. 4. Forma okazjonalna lub tematyczna poszczególnych tomów (I–XXXVIII)
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-prawnej”  (6). Poza tym w tomie znalazł się Aneks, w którym opublikowano 
kolejny odcinek Kroniki Wydziału oraz nowość: informację dotyczącą historii 
i współczesności dwóch katedr historycznych: Katedry Historii Państwa i Pra-
wa Polskiego oraz Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa – oba teksty 
autorstwa kierowników katedr. Warto odnotować, że wśród autorów artykułów 
naukowych znalazło się 5 przedstawicieli świata nauki spoza Wydziału, w tym 
2 autorów zagranicznych – z Litwy (Kowno) i Rosji (Moskwa).

W roku 2007 opublikowano łącznie 3 tomy, w tym jeden zaległy z 2006 r. 
(tom  XVI, pod redakcją prof. Andrzeja Drwiłły), który zawierał „Studia praw-
no-finansowe”. Na ten, należący do najobszerniejszych, tom GSP (893 strony), 
złożyły się 52 artykuły naukowe podzielone na cztery części: „Prawo jednostek 
sektora finansów publicznych” (9), „Prawo daninowe” (22), „Prawo rynku finan-
sowego” (13), „Prawo finansowe stosunków z zagranicą” (8). Oprócz opracowań 
z dziedziny prawa finansowego czy celnego odnajdziemy wśród nich także ar-
tykuły z pogranicza prawa samorządowego, konstytucyjnego, europejskiego, 
międzynarodowego, prawa pracy, a nawet teorii państwa i prawa. Należy odno-
tować, że jest to najbardziej otwarty na autorów z zewnątrz tom w historii GSP. 
Aż 42 z 52 autorów artykułów nie reprezentowało WPiA UG. Dwóch z nich to do-
datkowo praktycy, reprezentujący izbę celną lub agencję celną. Tom XVII GSP to 
kolejna księga jubileuszowa, tym razem poświęcona prof. Urszuli Jackowiakowej, 
specjalistce w dziedzinie prawa pracy, co dodatkowo akcentuje podtytuł tomu: 
„Człowiek–obywatel–pracownik. Studia z zakresu prawa”. Bezpośrednią okazją 
do wydania tomu był jubileusz 35-lecia pracy naukowej pani profesor. Poszerzo-
na formuła tematyczna zasygnalizowana w podtytule miała umożliwić wzięcie 
udziału w przedsięwzięciu również autorom reprezentującym inne od wiodącej 
w tomie i bliskiej Jubilatce dziedziny nauki prawa. Te artykuły tworzą ostatni 
w tomie dział pt. „Varia”. Znalazły się w nim opracowania z dziedziny prawa fi-
nansowego, międzynarodowego, ochrony środowiska, prawa morskiego, rzym-
skiego, teorii i filozofii oraz historii prawa, a także prawa samorządowego. Tom 
otwiera biogram i prezentacja dorobku Jubilatki, a także nietypowe wprowadze-
nie zawierające refleksje z okazji jubileuszu 35-lecia prof. Jackowiak, pt. „Co to 
znaczy dzisiaj być damą?” Pozostałe działy tematyczne tomu noszą tytuły: „Pra-
wo pracy”, „Prawo urzędnicze” i „Prawo socjalne”. Z ogółem 47 artykułów na-
ukowych – 27 przygotowali autorzy spoza Wydziału, w tym 2 w językach obcych, 
przedstawiciele niemieckiej nauki prawa. Ostatni tom opublikowany w 2007 r. 
(XVIII) poświęcono „Filozofii dogmatyk prawniczych”. Na wydawnictwo pod 
redakcją prof. Jerzego Zajadły składa się, poza wstępem i kolejnym odcinkiem 
kroniki wydziału, 16 artykułów naukowych, podzielonych na 4 działy: „Filozofia 
prawa”, „Filozofia prawników”, „Filozoficzne problemy prawa” oraz „Metodolo-
gia”. Wszyscy ich autorzy należeli do grona pracowników Wydziału. Reprezen-
towali różnorodne dziedziny nauki prawa, dzięki czemu w tomie pojawiły się 
opracowania dotyczące filozoficznych aspektów prawa administracyjnego, go-
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spodarczego, konstytucyjnego, praw człowieka, karnego, międzynarodowego, 
morskiego, ochrony środowiska, prawa pracy, logiki prawniczej i informatyki 
prawnej. Dodatkowo, w ostatnim dziale znalazły się rozważania dotyczące me-
todologii doktryn polityczno-prawnych, prawa cywilnego i badań polskiej myśli 
administracyjnej w czasach nowożytnych.

Przedłużenie się prac redakcyjnych spowodowało, że w 2008 r. również uka-
zał się tylko jeden, XIX tom GSP poświęcony „Zagadnieniom prawa karnego”. 
Spośród 32 autorów, którzy opracowali 29 artykułów do tego tomu, 7 stanowili 
autorzy zewnętrzni zaproszeni przez redaktora merytorycznego prof. Jarosława 
Warylewskiego, reprezentujący uniwersytety: w Białymstoku, Jagielloński, Łódz-
ki, Opolski, Śląski oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Rok 2009 zaznaczył się w historii „Gdańskich Studiów Prawniczych” dwoma 
wydarzeniami. Po pierwsze doszło do kolejnej zmiany na stanowisku Sekreta-
rza Kolegium Redakcyjnego. Jak wspomniano, dr Emilię Wieczorek, z którą roz-
wiązano stosunek pracy z końcem semestru letniego5, zastąpił piszący te słowa, 
wówczas jeszcze posiadający stopień doktora. Po drugie – ukazały się aż trzy 
nowe tomy (w tym jeden zaległy z roku ubiegłego). Warto zaznaczyć, że od tej 
pory podobne opóźnienie miało się już nigdy nie powtórzyć i kolejne tomy pi-
sma będą wydawane regularnie, po dwa w roku. 

5 Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji UG w dniu 16 lutego 2009 r. (pkt 3 porządku 
obrad), s. 11–12.

Ryc. 5. Liczba artykułów naukowych w poszczególnych tomach



42 Marcin Michał Wiszowaty 

Tom noszący okrągły, kolejny numer XX został po raz pierwszy w historii pi-
sma poświęcony „Studiom z zakresu myśli politycznej i prawnej”. Szeroka for-
muła tematyczna tomu pozwoliła na udział w nim zarówno prawnikom, jak i nie-
prawnikom zajmującym się doktrynami polityczno-prawnymi, teorią i historią 
ustroju, a także przedstawicielom innych gałęzi nauk prawnych – prawa handlo-
wego, cywilnego, pracy czy administracyjnego. Redaktor merytoryczny tomu, 
prof. Dariusz Szpoper zadbał także o włączenie do tomu opracowań naukowców 
spoza Wydziału, dzięki czemu wśród autorów 32 tekstów znalazła największa 
w historii pisma grupa badaczy zagranicznych: z Austrii (Linz), Litwy (Wilno) i z 
Rosji (Kazań i Moskwa). Jeszcze szerszą formułę tematyczną nadano kolejnemu, 
XXI tomowi GSP. „Studia z prawa prywatnego” pod redakcją prof. Ewy Bagińskiej 
i Jerzego Ciszewskiego zawierają 43 artykuły naukowe usystematyzowane w 9 
działach tematycznych pt.: „Część ogólna prawa cywilnego”, „Prawo rzeczowe”, 
„Zobowiązania – część ogólna”, „Zobowiązania – cześć  szczegółowa”, „Prawo 
handlowe”, „Postępowanie cywilne”, „Prawo europejskie”, „Prawo medyczne” 
i „Varia”. Wśród autorów, reprezentujących w lwiej części środowisko naukowe, 
znaleźli się także praktycy – sędzia i licencjonowany zarządca nieruchomości. 
Omawiany tom przeszedł do historii GSP także z powodu dwóch debiutów. Po 
raz pierwszy opublikowano dwa teksty studentów studiów doktoranckich. Po-
nadto, w ostatniej części tomu znalazło się również po raz pierwszy w historii 
pisma sprawozdanie (z ogólnopolskiego zjazdu prawników cywilistów). To wy-
raz otwartego stosunku pisma zarówno do różnych form publikacyjnych, jak 
i otwartości na twórczość najmłodszych adeptów nauki, kandydatów do pierw-
szego stopnia naukowego. 

Tom XXII pod red. Janiny Ciechanowicz-McLean został poświęcony „Praw-
nym aspektom interwencjonizmu w gospodarce i środowisku”. Bardziej wyspe-
cjalizowana niż zazwyczaj tematyka sprawiła, że na skromniejszy objętościowo 
tom złożyło się 20 opracowań naukowych. Podzielono je na 3 działy: „Podstawy 
teoretyczne współczesnego interwencjonizmu (zagadnienia wybrane)”, „Wybra-
ne zagadnienia teorii i praktyki współczesnego interwencjonizmu w gospodar-
ce i ochronie środowiska” oraz „Varia”. W tomie znalazły się przede wszystkim 
opracowania z zakresu prawa gospodarczego i ochrony środowiska (w tym jeden 
w języku angielskim). Nie zabrakło także artykułów z dziedziny prawa konstytu-
cyjnego, teorii i filozofii prawa, a także prawa handlowego i finansowego. W gro-
nie autorów, obok pracowników Wydziału, znaleźli się również reprezentanci 
środowisk naukowych: krakowskiego, łódzkiego i toruńskiego.

Rok 2010 r. przyniósł dwa ważne wydarzenia – radosne, czyli jubileusz 40 -lecia 
Wydziału Prawa i Administracji oraz tragiczne – katastrofę smoleńską, w której 
śmierć ponieśli m.in. dawny profesor Wydziału, Prezydent RP Lech Kaczyński 
oraz czterech absolwentów: Przemysław Gosiewski, Sebastian Karpiniuk, Maciej 
Płażyński i Aleksander Szczygło. Obchody okrągłej rocznicy Wydziału uczczono 
w wyjątkowej formie – oba tomy opublikowane w 2010 r. roku miały jubileuszo-
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wy charakter. Tom XXIII miał unikalny, niespotykany dotąd charakter – nie za-
wiera typowych artykułów naukowych o charakterze badawczym, ale stanowi 
kronikę dziejów i obraz aktualnego stanu Wydziału. W numerze znalazł się zwar-
ty rys historyczny Wydziału, a także szczegółowe opracowania na temat historii 
i współczesności poszczególnych katedr, zakładu i pracowni napisane przez ich 
kierowników, uzupełniony przez tekst poświęcony dziekanatowi. Część II tomu 
poświęcono szczegółowej kronice najnowszych wydarzeń z życia Wydziału. 
Część III to zbiór 66 biogramów samodzielnych pracowników naukowych, któ-
rzy pracują lub pracowali na Wydziale w czasie jego 40-letniej historii. Dla upa-
miętnienia tragicznej katastrofy polskiego samolotu pod Smoleńskiem w tomie 
umieszczono kartę „In memoriam” w odznaczającym się, szarym kolorze. Tom 
XXIV miał już typowo naukowy charakter, chociaż z okazji jubileuszu nie nada-
wano mu monograficznego charakteru. W zestawie artykułów pod zbiorczym 
tytułem „Zagadnienia nauki prawa” i pod redakcją dziekana Wydziału prof. Ja-
rosława Warylewskiego znalazły się wyłącznie teksty pracowników Wydziału, 
podzielone jak w poprzednim tomie jubileuszowym według kryterium katedral-
nego. Numer zamyka specjalny odcinek cyklicznej kroniki wydziałowej – tym 
razem w formie przeglądu protokołów Rady Wydziału z lat 1990–2004.

Rok 2011 przeszedł do historii „Gdańskich Studiów Prawniczych” pod zna-
kiem ksiąg dedykowanych zasłużonym pracownikom. Tom XXV (pod redakcją 
prof. Wojciecha Adamczaka) był księgą jubileuszową profesora Zdzisława Brodec-
kiego. Tradycyjnie otwiera go biogram Jubilata i wykaz jego dorobku naukowego, 
a zamyka kolejny odcinek kroniki wydarzeń wydziałowych. Artykuły autorstwa 
uczniów, przyjaciół i kolegów oraz współpracowników jubilata podzielono na 
trzy grupy. Pierwsze dwie noszące tytuły „Prawo europejskie” i „Prawo morskie” 
odwołują się do głównych specjalności naukowych profesora. Trzecia – „Varia” 
– to z jednej strony symbol szerokich zainteresowań jubilata, z drugiej – danie 
szansy na udział w przedsięwzięciu autorom spoza dwóch pierwszych dziedzin 
naukowych. Łącznie na tom złożyło się 49 artykułów naukowych. Warto odnoto-
wać szeroki udział autorów spoza wydziału (15), w tym przedstawiciela doktry-
ny austriackiej. Tom XXVI, pod redakcją dr. Zbigniewa Szczurka, poświęcono pa-
mięci zmarłego prof. Sławomira Dalki. Zbiór 32 artykułów podzielono na 3 części, 
bez ich tytułowania. Wśród nich znalazły się opracowania prezentujące szeroki 
wachlarz tematyczny – od teorii, filozofii i historii prawa przez artykuły z różnych 
dziedzin dogmatyki prawa aż po opracowania nawiązujące do zainteresowań 
naukowych Profesora – uznanego znawcy tematyki postępowania cywilnego. 
Warto odnotować, że od 2011 r. wszystkim artykułom naukowym w „Gdańskich 
Studiach Prawniczych” towarzyszą abstrakty w języku obcym, a także dwuję-
zyczny spis treści – w języku artykułu i języku obcym, zazwyczaj angielskim.

Nurt jubileuszowy kontynuowano w kolejnym roku. Tom XXVII GSP pod red. 
prof. Dariusza Szpopera upamiętniał jubileusz prof. Andrzeja Sylwestrzaka. Pod-
tytuł „W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonali-
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zmu” ilustruje zakres zainteresowań naukowych jubilata. Tym razem na tom zło-
żyły się 32 artykuły naukowe i kolejny odcinek kroniki Wydziału. Prawie połowę 
opracowań (15) przygotowali autorzy spoza Wydziału, w tym jeden przedstawi-
ciel doktryny austriackiej (tekst w języku niemieckim). Tematyka artykułów nie 
ograniczyła się do tytułowych dziedzin, ale zgodnie z tradycją ksiąg jubileuszo-
wych – stanowiła odzwierciedlenie zainteresowań autorów. W tomie znajdziemy 
więc także opracowania z prawa administracyjnego, finansowego, karnego czy 
rzymskiego. Kolejny tom GSP upamiętniał jubileusz prof. Eugeniusza Bojanow-
skiego. Redaktorzy (prof. Tomasz Bąkowski i dr Krzysztof Żukowski) zadbali, 
aby wszystkie spośród 29 artykułów naukowych składających się na tom XXVIII 
nawiązywały tematycznie do jego podtytułu: „Studia prawnoadministracyjne” – 
ilustrującego specjalność naukową Profesora. Tom tradycyjnie otwierał biogram 
i wykaz twórczości naukowej Jubilata. Na koniec opublikowano podsumowanie 
dwóch kadencji ustępującego dziekana J. Warylewskiego (2004–2012) w formie 
„Kalendarium w świetle protokołów Rady Wydziału”.

Tom XXIX, pierwszy w 2013 r., to kolejna księga pamiątkowa. Tom pod re-
dakcją prof. A. Wiśniewskiego poświęcono pamięci zmarłego w 2011 r. profeso-
ra Andrzeja Straburzyńskiego. Na wydanie składają się 24 artykuły nawiązujące 
w większości do tematyki symbolizowanej przez tytułowe pojęcie „Mare libe-
rum”, a więc prawa morskiego i międzynarodowego, ale także z innych dzie-
dzin: prawa administracyjnego, gospodarczego, konstytucyjnego czy karnego. 
Tom XXX „Gdańskich Studiów Prawniczych” pod redakcją prof. Jakuba Steliny 
stanowił krótki powrót do idei tomów monograficznych. Wszystkie z 20 artyku-
łów, które składają się na ten tom, poświęcono „Wybranym zagadnieniom prawa 
pracy i prawa socjalnego”, 7 z nich opracowali autorzy spoza Wydziału reprezen-
tujący środowiska akademickie Białegostoku, Gdyni, Krakowa, Warszawy, Wro-
cławia oraz praktycy z NSZZ „Solidarność”.

Rok 2014 był kolejnym w historii „Gdańskich Studiów Prawniczych”, który 
upłynął pod znakiem ksiąg jubileuszowych. Pierwsza, pod redakcją prof. An-
drzeja Szmyta, upamiętniała jubileusz naukowy profesora Andrzeja Pułły. Tom 
był bliski pobicia rekordu objętości, bowiem liczył aż 1183 strony, co plasuje go na 
drugim pod tym względem miejscu, po tomie XIV wydanym w 2005 r. z okazji 
35-lecia Wydziału (1236 stron). Artykuły naukowe zawarte w księdze stanowiły 
w zdecydowanej większości tytułowe „Studia ustrojoznawcze”. Zestaw 79  tek-
stów podzielono na pięć części: „Konstytucjonalizm amerykański – konstytucjo-
nalizm innych państw obcych”, „Generalia ustrojowe – zasady konstytucyjne 
– prawa człowieka”, „Źródła prawa – instytucje procedur prawodawczych – kon-
trola konstytucyjności norm”, „Organy i instytucje polskiego prawa konstytucyj-
nego – konteksty unijne działalności – tradycje i projekty” oraz „Problemy ustro-
jowe innych gałęzi i nauki prawa – varia”. Poza nimi i zwyczajowym biogramem 
Jubilata, a także wykazem jego dorobku naukowego, w tomie znalazł się również 
kolejny odcinek kroniki Wydziału oraz artykuł korygujący nieścisłe informacje 
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zawarte w opublikowanej świeżo biografii Lecha Kaczyńskiego, a odnoszące się 
do wydarzeń z życia Wydziału z lat 1996–1997. Warto podkreślić szeroki udział 
autorów zewnętrznych – aż 54 z ogólnej liczby 84. Tom XXXII GSP to księga jubi-
leuszowa dedykowana prof. Wojciechowi Adamczakowi, pod redakcją prof. Do-
roty Pyć. Podtytuł tomu „Navigare necesse est”, czyli fragment zapisanej przez 
Plutarcha, a przypisywanej Pompejuszowi Wielkiemu sentencji6, jednoznacznie 
wskazywał na zainteresowania Jubilata, specjalisty z zakresu prawa morskie-
go. Prawie wszyscy z autorów 34 artykułów naukowych (w tym 12 gości spoza 
Wydziału) poruszyli w nich tematykę związaną z prawem morskim. Nieliczne 
wyjątki poszerzyły zakres tematyczny tomu o zagadnienia prawa administracyj-
nego, cywilnego, gospodarczego, konstytucyjnego, międzynarodowego, rzym-
skiego i filozofii prawa.

W roku 2015 redakcja „Gdańskich Studiów Prawniczych” uczciła dwa kolejne 
jubileusze. W tomie wiosennym (XXXIII) upamiętniono 45-lecie Wydziału Prawa 
i Administracji. Nawiązano do idei zastosowanej przy okazji obchodów 40-lecia 
(tym razem nie w dwóch, ale w jednym tomie), aby treść księgi zawierała zarówno 
część naukową, jak i kronikę oraz część biograficzną. W pierwszej części znalazło 
się 35 artykułów naukowych autorstwa pracowników wszystkich katedr Wydzia-
łu. Część kronikarska zawiera informacje o wydarzeniach z życia poszczególnych 
katedr i zakładów od czasu wydania poprzedniego tomu jubileuszowego. Część 
biograficzna składa się z biogramów samodzielnych pracowników naukowych 
Wydziału, którzy uzyskali stopień doktora habilitowanego w minionym pięcio-
leciu. Tym razem uczyniono mały wyjątek od tradycyjnej zasady, że tom jubile-
uszowy ma charakter zamknięty i zawiera artykuły tylko pracowników Wydzia-
łu, znajdziemy w nim bowiem jeden tekst autora zagranicznego w języku obcym. 
Jest to pokłosie wizyt naukowych na Wydziale i wykładów wygłoszonych przez 
prof. Hilmara Krügera z Uniwersytetu w Kolonii, wybitnego znawcy prawa 
państw Bliskiego i Środkowego Wschodu, w szczególności w zakresie prawa cy-
wilnego, handlowego, kolizyjnego, gospodarczego oraz arbitrażu i postępowania 
cywilnego. Profesor Krüger kilkakrotnie odwiedzał Wydział na zaproszenie Kate-
dry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego. Warto odno-
tować, że w omawianym tomie opublikowano najwięcej w dotychczasowej histo-
rii periodyku tekstów w językach obcych – 3 w języku angielskim, 1 – w języku 
niemieckim i 1 w języku rosyjskim. Tom XXXIV GSP poświęcono rocznicy 25-lecia 
reaktywacji samorządu terytorialnego w Polsce. Tom pod redakcją prof. Tomasza 
Bąkowskiego zawierał 28 artykułów naukowych prezentujących szeroką i zróżni-
cowaną pod względem dyscyplin naukowych analizę samorządu terytorialnego. 
Teksty usystematyzowano aż w siedmiu działach problemowych: „Z perspekty-

6 „Navigare necesse est, vivere non est necesse” – dosłownie „żeglowanie jest koniecznością, życie 
nie jest koniecznością”, czyli: „żeglowanie jest ważniejsze od życia”. Ta sentencja znajduje się również 
na elewacji jednej z odbudowanych po wojnie kamienic gdańskiego Głównego Miasta, zlokalizowa-
nej przy ul. Długiej, ilustrując ścisłe, odwieczne związki Gdańska z morzem.
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wy historycznej”, „Akty prawnoustrojowe”, „Zadania – zasady i tryb realizacji”, 
„Finanse komunalne”, „Samorządowe prawo miejscowe”, „Jednostki samorządu 
terytorialnego w obrocie prywatnoprawnym” oraz „Pracownicy samorządowi”. 

Pierwszy tom roku 2016, pod redakcją prof. Jerzego Zajadły (XXXV), nosił 
podtytuł „Sprawiedliwość”, wskazując na filozoficzny akcent tematyczny zawar-
tych w nim opracowań. Z tematem zmierzyli się tradycyjnie przedstawiciele roz-
licznych dziedzin nauk prawnych, dzięki czemu oprócz ściśle filozoficznych roz-
ważań na temat tytułowej sprawiedliwości w tomie znalazły się opracowania (34) 
z takich dziedzin jak prawo administracyjne, cywilne, finansowe, gospodarcze, 
karne, konstytucyjne, międzynarodowe, morskie, rzymskie czy historia państwa 
i prawa. Przy okazji padł kolejny rekord – objętość jednego z tekstów przekro-
czyła 80 stron, co stanowi więcej niż połowę wielkości pierwszych tomów GSP  
i dowodzi prężnego rozwoju pisma nie tylko pod względem merytorycznym, 
ale także rozmiarowym. Numer zamyka kolejny odcinek kroniki wydarzeń wy-
działowych. Tom XXXVI GSP, pod redakcją prof. Joanny Kruczalak-Jankowskiej, 
dedykowano prof. Jerzemu Ciszewskiemu z okazji 70 rocznicy urodzin. 38 arty-
kułów dotyczyło szeroko zakrojonej tematyki „Problemów prawa prywatnego 
i publicznego w pierwszych dekadach XXI wieku”. Poprzedził je tradycyjny bio-
gram Jubilata i wykaz jego dorobku naukowego. Tom zamykało podsumowanie 
pierwszej kadencji dziekana Wydziału, prof. Jakuba Steliny, w świetle protoko-
łów Rady Wydziału z lat 2012–2016. 

Niniejszy tom jest drugim, jaki ukazuje się w roku 2017. Poprzedni, XXXVII, 
poświęcono zasadzie społecznej gospodarki rynkowej. W momencie składania 
do druku tego opracowania tom XXXVII jeszcze się nie ukazał, nie znamy więc 
jego dokładnej objętości. Z danych posiadanych przez redakcję wynika, że bę-

Ryc. 6. Języki obce artykułów w GSP (I–XXXVII)
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dzie się składał z 26 artykułów naukowych uszeregowanych w pięciu rozdziałach 
pt.: „Wokół istoty społecznej gospodarki rynkowej” „Wolność działalności gospo-
darczej i jej podmioty”, „Interes publiczny, rola i polityka państwa”, „Społeczne 
aspekty gospodarki rynkowej”, „Kary i odpowiedzialność w gospodarce rynko-
wej”. Szeroki zakres tytułowej zasady wpłynął na różnorodność jej ujęć i omó-
wień w tekstach autorów tego tomu reprezentujących większość z kluczowych 
dziedzin nauki prawa. I tym razem redaktor naukowy tomu, (tu prof. Andrzej Po-
wałowski), zadbał, aby stało się zadość cennym tradycjom GSP – wśród autorów 
znalazło się 8 gości spoza Wydziału, reprezentujących uczelnie z całego kraju. 
Jeden tekst napisano w języku angielskim.

5. Niniejszy tom jubileuszowy z okazji 20-lecia „Gdańskich Studiów Prawni-
czych” zamyka ważny, pierwszy etap w historii gdańskiego, prawniczego pe-
riodyku naukowego. W tym czasie pismo awansowało do rangi uznanych ty-
tułów prawniczych, co potwierdza zarówno wysoka ocena Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, jak i popularność w środowisku naukowym, mierzona 
liczną obecnością na łamach GSP autorów spoza Wydziału Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Gdańskiego. Do tej pory mieliśmy przyjemność opublikowania 
artykułów naukowych autorów reprezentujących wszystkie uniwersyteckie Wy-
działy prawa w Polsce oraz gości z innych uczelni i wydziałów. Pismo zmieniało 
się z biegiem lat pod wpływem wielu czynników. Można tu wymienić przede 
wszystkim prężny rozwój kadry naukowej Wydziału, co widać m.in. w coraz 
obszerniejszych wydaniach pisma, ale także coraz bardziej aktywną politykę 
władz ministerialnych i będące jej konsekwencją rosnące wymogi związane z pa-
rametryzacją nauki. Nowe zjawiska, takie jak wzrost liczby tekstów w językach 
obcych, czy dostępność artykułów w otwartej wersji on-line, należy ocenić po-
zytywnie. Zamierzeniem redakcji, rozważanym zwłaszcza ostatnio, jest zmiana 
charakteru periodyku z półrocznika na kwartalnik i wzbogacenie dotychczaso-
wej jego formy o tomy wielotematyczne bez jednego, wiodącego tematu. W 2020 
r. Uniwersytet Gdański i nasz Wydział będą obchodziły półwiecze swego istnie-
nia. Z tej okazji ukaże się zapewne szczególny tom jubileuszowy GSP, godny tak 
wyjątkowej rocznicy. Rok później „Gdańskie Studia Prawnicze” będą obchodziły 
swoje ćwierćwiecze. W roku 20. urodzin GSP chciałbym serdecznie podziękować 
wszystkim przeszłym i teraźniejszym członkom kolegium redakcyjnego i wydaw-
niczego, na czele z przewodniczącym kolegium, a także redaktorom naukowym 
oraz autorom, bez których pismo nie mogłoby osiągnąć poziomu i rozmiarów, ja-
kimi może się obecnie pochwalić. Życzę „Gdańskim Studiom Prawniczym” wielu 
kolejnych okrągłych urodzin i stałego podnoszenia poziomu i atrakcyjności na-
ukowej.




